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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Vänortsrummet/Teams, tisdagen den 27 april 2021 kl 09:00-13:55, 
ajournering 10:00-10:15 

Beslutande Magnus Jonsson (S), Ordförande 
Marit Rempling (C), Vice ordförande 
Anna Schönning (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
Birger Larsson (C) 
Joel Strömner (SD) 
Jonny Lindblom (SD), ersättare för Liz Zachariasson (SD) 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
Göran Ström (S), ersättare för Martin Sund Svensson (V) 

 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

 

Kerstin Hellberg (S) 
Anders Öquist (S) 
Irene Bogren (S) 
Birgitta Åstrand (C) 
Patrik Herou (SD) 
Stig Mörtman (M) 
 

 

Övriga närvarande Tf kommunchef Ann-Katrin Sundelius, ekonomichef Joachim Krüger, controller  
Ann-Sofie Stensson, ekonom Daniel Persson, teknisk chef David Hedman, 
kommunikatör Monica Åkesson, näringslivschef Mimmi Ekström, personalchef 
Monica Wåhlström, säkerhetschef Mia Lindblom, chef arbetsmarknad och 
integration Thomas Larsson, enhetschef Anders Roth, näringslivsutvecklare Henrik 
Ricknell, Anna Bredberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning §47, 
Johan Axell, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning §48, Åsa Holmberg, 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning §48, utbildnings- och kulturchef 
Ola Johansson §§50-51, del av §62 

 

Justerare Joel Strömner (SD) 

Justeringens plats och tid Digital justering 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 43-62 
 Ann-Chatrine Eriksson  

 Ordförande 

  

 Magnus Jonsson  

 Justerare 

  

 Joel Strömner  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-04-27 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-29 Datum då anslaget tas ned 2021-05-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ann-Chatrine Eriksson  
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§ 43  Dnr 2021/00001  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Joel Strömner (SD) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll 
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§ 44 Dnr 2021/00002  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner med tillägg av vindkraft, 

Kommunalt fiskekort, Ventilation Perslunda, Svar till Ockelbo vägförening, 

Förskola - pedagogik, Fastighetsinventering och Torgplatser kostnader.  

 

      

      

Inlägg 

Birger Larsson (C), Joel Strömner (SD), Stig Mörtman (M),  

Irene Bogren (S), Jonny Lindblom (SD) 
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§ 45 Dnr 2021/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2021-03-16 – 2021-04-11 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

Kommunstyrelsens ordförande 2021-03-22 enligt 39 § KL (2017:725) -  

Synpunkter avseende program för detaljplan Gävle Västra – ny tågstation vid 

Gävle sjukhus. 
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§ 46 Dnr 2021/00004  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-03-19 

 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-03-23 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kallelse 2021-03-24 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll 2021-03-

24, §55 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll 2021-03-

24, §§ 40-54, 56-60 

 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-03-24 

 Länsstyrelsen Gävleborg – Beslut om skyddsjakt på varg, 2021-03-25 

 Gästrike Vatten AB – Protokoll 2021-03-25 

 NTF Gävleborg – Skrivelse ”Sveriges sämsta vägstandard finns i 

Gävleborgs län” 

 Länsstyrelsen Gävleborg – Beslut om förlängt tillstånd till skyddsjakt 

efter varg, 2021-04-09 

 Jädraås-Ulvstorps vägförening – Svar på frågor avseende 

Åkerbärsvägen 

 Kommunmedborgare – Svar på synpunkter  
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§ 47 Dnr 2021/00243  

Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnds yttrande som sitt eget. 

                        

Ärendebeskrivning 

Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande 

till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och 

andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en 

ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder 

varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.  

Betänkandet presenteras i utredningen Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd (SOU2020:78) Hofors, Ockelbo och Sandvikens 

kommuner är inte formella remissinstanser men bedömer att 

strandskyddslagstiftningen är så pass viktig att svar på remissen ska lämnas. 

Den för kommunerna gemensamma nämnden, Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd (VGS), har sammanställt ett yttrande. Nämnden 

delar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) yttrande och konstaterar, 

liksom SKR, att förslagen i betänkandet inte innebär någon förändring av 

strandskyddet i grunden. För en reell förändring av strandskyddet behövs ett 

helt annat, större grepp. Kommunerna ingående i VGS verksamhetsområde 

(Hofors, Ockelbos och Sandvikens kommuner) efterfrågar ett enklare 

strandsskyddssystem, med tydligt lokalpolitiskt ansvar och tillit till den 

kommunala beslutsnivån.                         

Beslutsunderlag 

Yttrande strandskyddsutredning 

Ordförandebeslut 

SKR Yttrande Tillgängliga stränder 

Inlägg 

Stig Mörtman (M), Birger Larsson (C) 
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§ 48 Dnr 2021/00221  

INFORMATION - Miljöstrategiskt program för Ockelbo 
kommun 

Miljöstrateg Åsa Holmberg och miljöcontroller Johan Axell, Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, redogör för ett första 

utkast till miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun.  

Det miljöstrategiska programmet (MSP) är ett styrdokument som beskriver 

hur det miljöstrategiska arbetet i Ockelbo kommun ska se ut och det 

innehåller målinriktningar som beskriver det önskade läget som vi 

tillsammans ska arbeta för att uppnå. Det miljöstrategiska programmet 

samordnar och utvecklar miljöarbetet i Ockelbo kommun som geografiskt 

område. Programmet omfattar alla som bor i kommunen och all verksamhet 

inom kommunens gränser, såsom markanvändning, företagande mm.  

Det miljöstrategiska programmet ska samordna och visa på hur olika 

styrdokument samspelar med varandra i arbetet mot miljömässig hållbarhet. 

Målinriktningarna från programmet är inarbetade i den nya översiktsplanen, 

ÖP (som beräknas vara klar 2023) för att säkerställa att de två dokumenten 

ska styra åt samma håll.  

      

Inlägg 

Birger Larsson (C), Stig Mörtman (M), Dan Brodin (KD),  

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 49 Dnr 2021/00075  

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens månadsredovisning per mars 2021.                         
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§ 50 Dnr 2021/00076  

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 

strategi och åtgärder samt en väl genomarbetad prognos över framtida 

kostnader till ekonomiutskottets sammanträde i maj 2021. 

                        

Ärendebeskrivning 

Nämndernas månadsredovisning per mars 2021.                         

      

Inlägg 

Marit Rempling (C), Birger Larsson (C) 
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§ 51 Dnr 2021/00239  

Tillkommande taxor simhallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Tillkommande taxor simhallen godkänns med giltighet fr o m 1 juni 2021. 

                       

Ärendebeskrivning 

Utbildnings- och kulturnämnden har lämnat förslag på tillkommande taxor 

simhallen.  

Vid simhallen finns det under 2021 möjlighet att nyttja en infrabastu, en ny 

aktivitet. En taxa för infrabastun behöver därmed fastställas och ett förslag är 

framtaget enligt följande. (belopp i kronor) 

130,00  infrabastu 30 min (190,00 med bad) 

200,00  infrabastu 60 min (250,00 med bad) 

1 150,00  10-kort infrabastu 

 

Till grund för prissättningen är de avgifter som tidigare företagare använt. 

Inköpet har genomförts via driftsbudgeten. En kalkyl har upprättats med en 

prognos när bastun kan anses vara betald.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden 2021-02-10, § 9 

                          

Inlägg 

Stig Mörtman (M), Linus Gunnarsson (M) 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 2021/00231  

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2022-2024 – 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2022-2024 behandlas och 

diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i maj. 

                       

Ärendebeskrivning 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar 

Förutsättningar 

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
Fastställd budgetram 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 80 716 82 461 96 141 

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 

Sammanfattning 
Budget 2022 

Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Friskvårdspeng  250 

Kuxatrafiken  300 

Översiktsplan 300 

Planarbete 300 

Utbyte iPads 350 

Utökning Folkhälsa/Säkerhet 150 

Utökad medfinansiering Leader  85 

Summa 1 735 

                         

      

Inlägg 

Stig Mörtman (M) 
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§ 53 Dnr 2021/00225  

Friskvård 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Friskvårdsbidraget till anställda utökas från 1 500 kronor till 2 000 

kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. 

2. Finansiering hänförs till ekonomiutskottet och till budgetprocessen  

2022-2024. 

                       

Ärendebeskrivning 

Personalutskottet lämnade 2020 i samband med budgetprocessen förslag att 

friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 kronor till 2 000 

kronor/år med giltighet fr o m 2021-01-01. Personalutskottets förslag till 

utökat anslag till friskvård avslogs. 

Diskussioner har fortsatt i personalutskottet med att hänföra förslaget vidare 

till att gälla att friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 

kronor till 2 000 kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. Beräknad 

kostnad är ca 200 tkr. 

Man bör eftersträva en likvärdighet för kommunen och dess bolag när det 

gäller nivån på friskvårdsbidraget. 

                         

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2020-11-30, § 94 
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§ 54 Dnr 2021/00227  

Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt långsiktig 
strategi 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Alternativa lösningar för fortsatt långsiktig strategi hänförs för diskussion 

till personalutskottet, ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. 

2. Ärendet behandlas vidare av ekonomiutskottet i maj 2021. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att fr o m 2019 årligen ska 250 000 kronor 

avsättas årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar.  

Denna satsning har nu genomförts i ett antal år och bedömningen är att 

satsningen behöver ses över för att hitta andra lösningar.  

Alternativa lösningar hänförs för diskussion till personalutskottet, 

ekonomiutskottet och kommunstyrelsen.                         
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§ 55 Dnr 2021/00230  

Firmatecknare för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson och tf kommunchef  

Ann-Katrin Sundelius i förening är firmatecknare för kommunstyrelsen  

fr o m den 2021-01-01och tillsvidare dock längst t o m 2021-12-31. 

Till ersättare för Magnus Jonsson utses vice ordförande Marit Rempling. Till 

ersättare för tf kommunchef Ann-Katrin Sundelius utses ekonomichef 

Joachim Krüger fr o m den 2021-01-01 och tillsvidare dock längst t o m 

2021-12-31. 

                       

Ärendebeskrivning 

Under rekryteringsprocessen av ny kommunchef behöver firmatecknare för 

Ockelbo kommun aktualiseras och utses med giltighet fr o m 2021-01-01 

och tillsvidare dock längst t o m 2021-12-31.                         
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§ 56 Dnr 2021/00061  

Svar på medborgarförslag - Gratis arbetsskor till 
anställda inom vården 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

                       

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun har mottagit ett medborgarförslag om att erbjuda personal 

inom vården gratis arbetsskor.  

Bedömning 

Frågeställningen är inte en fråga för kommunfullmäktige utan det ska lösas 

mellan parterna. Förmåner såsom fria arbetsskor ska diskuteras mellan 

arbetsgivare och arbetstagarparterna, varvid denna fråga hänförs till 

arbetstagarorganisationen för vidare beredning. 

                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag                        
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§ 57 Dnr 2021/00245  

Fyllnadsval - ledamot Stiftelsen Wij Trädgårdar  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Tomas Grönberg – ledamot. 

                       

Ärendebeskrivning 

Marit Rempling (C) har i skrivelse 2021-03-31 avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i stiftelsen Wij trädgårdar från och med 1 juni 2021.                         
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§ 58 Dnr 2021/00158  

Medfinansiering för utökad programperiod för Leader 
Gästrikebygden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker utökad medfinansiering med 85 733 kronor och 

finansiering inom kommunstyrelsen budgetram. 

                        

Ärendebeskrivning 

Gästriklands fyra kommuner är sedan tidigare medfinansiärer av Leader 

Gästrikebygdens pågående programperiod för lokalt ledd 

landsbygdsutveckling. Varje kommun har också en ledamot i 

leaderföreningens styrelse. De senaste kommunala medfinansieringsbesluten 

fattades år 2015 och avsåg innevarande programperiod som en del av den 

totala budgeten på 46 mkr. Enligt ursprungsplanen skulle den innevarande 

programperioden innebära att leaderområdets styrelse (kallad LAG) skulle 

fatta prioriteringsbeslut om projekt till och med hösten 2020 och 

programperioden skulle vara helt avslutad av redovisad i juni 2023. Den 

beviljade kommunala medfinansieringen är färdigfakturerad. Nu har 

förutsättningarna ändrats på EU och nationell nivå och den innevarande 

programperioden kommer att förlängas med 2 år. Det innebär att 

prioriteringsbeslut om stöd till projekt kan fattas under år 2021–2022 och att 

programavslut blir juni 2025. Som en konsekvens av programförlängningen 

har Leader Gästrikebygden erbjudits en utökad budget med ytterligare 12 

369 614 kr. Liksom programbudgeten i sin helhet så består även denna 

budgetutökning till 67% av EU/statsfinansierat projektstöd och övriga 33% 

ska vara offentlig medfinansiering som leaderområdet själv ska ordna.  

Leader Gästrikebygdens styrelse har på sitt styrelsemöte den 10 februari 

2021 beslutat att tacka ja till Jordbruksverkets erbjudna budgetförstärkning, 

med ambitionen att kunna lösa medfinansieringsbehovet. 

Leader Gästrikebygdens förslag är att Region Gävleborg och 

Gästrikekommunerna står för den medfinansiering som behövs för att säkra 

tilläggsbudgeten. Det är i linje med hur våra grannleaderområden i 

Gävleborgs län (Hälsingebygden och Nedre Dalälven) planerar att lösa sina 

finansieringsbehov. Tillsammans med dem har vi därför haft gemensam 

dialog med Region Gävleborg kring detta och lämnat in ansökningar om 

utökad finansiering från 1:1 anslaget.  

Region Gävleborg har beviljat utökat ekonomiskt stöd. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ockelbo kommun har tidigare beviljat 249 715 kr i medfinansiering och med 

en utökning om 85 733 kr blir totalbeloppet 335 448 kr. 

Beslutsunderlag 

Brev till Gästriklands kommuner ang medfinansiering av förlängningsperiod 
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§ 59 Dnr 2021/00098  

Granskning av ekonomistyrning inom Utbildnings- och 
kulturnämndens ansvarsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten med dess påpekanden 

och rekommendationer. 

                       

Ärendebeskrivning 

PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 

granskning av kommunstyrelsens och utbildnings- och kulturnämndens 

arbete för en ekonomi i balans inom utbildnings- och kulturnämndens 

verksamhetsområde. De bedömer att kommunstyrelsen inte helt har 

säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på övergripande nivå. 

Kommunstyrelsen bedöms dock i all väsentlighet ha säkerställt en tillräcklig 

intern kontroll i mål- och budgetprocessen inom utbildnings- och 

kulturnämndens verksamhetsområde.  

De delar i rapporten som rör hur vida utbildning och kulturnämnden lyckats 

säkerställa ekonomistyrning och intern kontroll kommer att behandlas och 

besvaras av utbildnings- och kulturnämnden. 

                         

Beslutsunderlag 

Granskning av ekonomistyrning inom utbildnings- och kulturnämndens 

ansvarsområde 

Rapport av ekonomistyrning slutversion 210203 

UKN beslut 2021-03-17, §18 
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§ 60 Dnr 2021/00005  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tillkommande taxor simhallen 

 Svar på medborgarförslag – Gratis arbetsskor till anställda inom 

vården 

 Fyllnadsval Stiftelsen Wij Trädgårdar 
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§ 61 Dnr 2021/00188  

Avsiktsförklaring Testeboån 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen (2018-10-23, §161) och Kommunfullmäktige  

(2018-11-26, §88) har tidigare tagit ett Inriktningsbeslut om fria 

vandringsvägar för fisk i Ockelbo kommun. 

Testeboån är ett av få vildlaxvatten kring Östersjön och ån och dess 

omgivningar är också ett Natura 2000-område. Enligt åtgärdsprogram för 

Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 är åtgärder nödvändiga för att 

Testeboån ska nå sin fulla kapacitet. Kommande prövning och moderna 

miljöanpassningar av vattenkraften är av stort värde, lokalt, nationellt och 

internationellt. 

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB ansvarar för att finansiera nödvändiga 

miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheten i Sverige. 

Enligt Nationella planen för Vattenkraft (NAP) har Testeboån tilldelats 

prövningsdatum under 2022. 

Mot denna bakgrund vill Gävle och Ockelbo kommun skriva en 

avsiktsförklaring om förvärv av Nilssonskrafts ABs kraftverk i Testeboån, 

inför kommande dialog med Länsstyrelsen Gävleborg, samt för att få 

rådighet över kraftverken när processen med prövning hos Vattenkrafts 

Miljöfond i Sverige AB inleds. 

Representanter för Ockelbo kommun har även fört en diskussion med 

representanter för Åbyggeby kraftstationer och konstaterat att inga 

intressekonflikter föreligger. 

Innan eventuellt beslut om förvärv av vattenkraftverk kan genomföras 

kommer ärendet att presenteras för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för beslut. 

Förslag till Avsiktsförklaring och budget bifogas. 

                         

Beslutsgång 
Magnus Jonsson (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande 

ledamöter, att ärendet återremitteras. 
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Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring 

Testeboån kraftverk budget 

Brev från Ockelbo LRF                          

Inlägg 

Stig Mörtman (M), Joel Strömner (SD), Marit Rempling (C),  

Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
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§ 62 Dnr 2021/00006  

Information kommunstyrelsen 

IP-området    O Johansson 

Corona/Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 

Process rekrytering av kommunchef  M Wåhlström 

Kommunen som arbetsförmedlare  T Larsson 

ESF-projekt Extra stöd   T Larsson 

Rapportering från företagsdialoger  M Ekström 

Samverkan Gävleborg 2022-2024  A-K Sundelius 

Förskola - pedagogik    O Johansson 

Kommunalt fiskekort   H Ricknell 

Ventilation Perslunda    D Hedman 

Svar till Ockelbo vägförening   D Hedman 

Fastighetsinventering   A-K Sundelius 

Torgplatser kostnader    M Ekström/D Hedman 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner  M Jonsson 

med tillägg av vindkraft 
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